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 ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލް
)އަދަބު އިޙްތިރާމް ގެ ޤަވާއިދު(  

 
. ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލް ގައި އަލިއަޅުވާލަނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އަދަބު އިޙްތިރާމު އަދާކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ  

 
.ކަކަށް ބަހާލެވެއެވެކޯޕަރެޓިވް ޕްރިނސިޕަލް އެކޭ އެއްފަދައިން ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލް ވެސް މެކްސިމް ތަ  

 
 ޝާޢިޢު ކުރި 1973ސް ޕްރިންސިޕަލް ތިއަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ ރޮބިން ލޭކޯފް ފުރަތަމަ ޕޮލައިޓްނަ

:އެއީ.  މެކްސިމް އަކަށެވ3ެއޭނާ ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލް ބަހާލައިފައިަވނީ މައިގަނޑު . ލިޔުމަކުންނެވެ  
 

.އުނދަގޫ ނުކުރާށެވެ. 1  
.ފުރުސަތު ދޭށެވެ )ރު ކުރުމުގެއިންކާ(. 2  
.އަޑުއަހާމީހާ ހިތްހަމަޖައްސައިދޭށެވެ. 3  
 

ލިންގުއިސްޓިކްގޮތުން މާބޮޑު ބޭނުމެއްނެތް، އެއްވެސް އައު މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމެނޭ  އަލީގައި ފުރަތަމަ މެކްސިމްގެ
. ޢިބާރާތްތަކުގެ ބޭނުން ވިސްނެއެވެ  

:މިސާލު  
"ނޑި މިކޮޅަށް ގެނެސްދީބަލައެއްޗެކޭ ހީނުކޮށް އެހެރަ ގޮ"        

        
"އޮޅިގެންމާފުކުރައްވާ، "        
 

މިސާލުގައި އެވާ ޢިބާރާތްތަކުގައި އެވަނީ ފުރަތަމަ މެކްސިމްއާއި ޚިލާފުވެ، އުނދަގޫ ކުރެވޭތީ އެކަމަށް މާފަށް 
.އެދިފައެވެ  

 
.ދޭ އެދުމުގެ ބޭނުން ސާފު ވެއެވެދެވަނަ މެކްސިމްއިން ސުވާލު ގެ ސިފައިގައި ކުރާ އަމުރާއި، އާދޭސް އަދި އެ  

:މިސާލު   
 

"އަދިވެސް ގެއަށް އަންނާކަށް ނުވޭތަ؟      "    
 

    
"އިވެސް ތިޔަ ނިންމުން ބަދަލެއް ނުކުރާނަންތަ؟މި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ހައްގުގަ"    

 
    
"ޖާބިރުއާއި ހަވާލުކޮށްދީފާނަންތަ؟ ސިޓީމި "    



LIN301A  ޑިސްކޯސް އަދި ޕްރެގްމެޓިކްސް

 

Page 2 of 4 

.އިންކާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެމީހާއަށް ޑުއަހާއަމަތީގައިވާ މިސާލުތަކުގައި އެވަނީ   
 

މުވާސަލާތުކުރުމުގައި އޭގެ ސަބަބުން އަޑުއަހާ މީހާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިއްބުވައިދިނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމެއް 
. ނުންކުރެއެވެޢިބާރާތެއްގެ ސިފައިގައި ބޫ/ނޯންނަ ޢިބާރާތްތައްވެސް އެއީ ކަމެއްގެ ހަގީގަތް އަންގައިދޭ ޖުމްލައެއް

.މިފަދަ ޢިބާރާތްތަކަށެވެމެކްސިމްގައި އިޝާރާތްކުރަނީ ތިންވަނަ   
:މިސާލު  

 
"ެ! ހިސާބަށް މާ މޮޅުވާނތަކުރު މަށަށް ވުރެ    "   

    
!"އާދަނަން ވުރެ ވަކިން ހީވާގި ކެޔޮޅެއް ނުހުންނާނެމުޅި މިރަށުގައިވެސް "      
 

ޕަލްގެ މެކްސިމްތަކާއި ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕަލްގެ މެކްސިމްތަކާއި ވަރަށް ގިނަފަހަރު މި ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސި
. ފުށުއަރާ އަރާރުންވާތަން އާދެއެވެ  

 
.މިކަމަކީ އާންމުކޮށް މުވާސަލާތުކުރުމުގައި އަހަރެމެންނަށް އެކަން އެނގި، އެކަމާ ފިޔަވަޅުވެސް ައޅާ ކަމެކެވެ  

:މިސާލު  
...އެކަމަކު .  އަލިފުަޅކަށް މި ގަމީސް މާ ކަމަކު ނުދެއެވެ.މީހެކެވެދިނީ ގަ     އަލިފުޅުގެ އުފަންދުވަހު ހިޔަލަ   

 
         ވަރަށް ރީތި ދޯ؟ އަހަންނަން ތިޔަ ގަމީސް އުސްމާނު ފިހާރައިގަ ހުއްޓާ ފެނިގެން، :      ހިޔަލަ

! ހަމަ ނުގަނެ ނުވެސް އާދެވުނުރީތިކަމުން            
ހާ ރީތީއާ ދެން ކާކަށް މި ހުތުރުވާނީ؟ އެހެންތަ؟ ހިޔަލަ އަށް ތިޔަ:     އަލިފުޅު  

 
:އިތުރު މިސާލެއް  

 
ވެ؟ ނައީ ކީއްނިދަން ރޭ ގެއަށް :    ޒައިނަބު    

އެނގޭނީ އެތާ މަސައްކަތް                ޒައިނަބުވެސް އަހަރެމެން އޮފީހުގައި އުޅޭނަމަ :      ޔޫސުފު
!އޮންނަވަރު             

     
ގޮތުން އަރާރުންވާ އަރާރުންވުމުގެ އަސްލަކީ އިންސާނުން  ޕްރިންސިޕަލް އާއި މިޕޮލައިޓްނަސް އަދި ކޯޕަރެޓިވް
ނޑު    ބޭނުމެވެ؛ އެއ2ީމުވާސަލާތު ކުރާ މައިގަ

 
އެހެންމީހުނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަންތައްތައް ނިންމުން*   
އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުން*   

 
. ބޭނުމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވެއެވެޙާލަތްތަކުގައި މީގެން އެއް ބޭނުން ވަރަށް މުހިއްމުވެފައި އަނެއް ބައެއް   
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:މިސާލު  
  

އެކްސިޑެންޓެއް ވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން އުޅެނިކޮށް އެމްބިއުލަންސްގައި އައި މީހުން އެއްވެފައި އޮތް މީހުން 
: ވެދުރުކުރަމުން ވަރަށް ބާރަށް ބުންޏެ  

!"ކުރިމަތިން ދުރައްދޭ"  
 

 މީހުން ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެތް؟ ކީއްވެ؟
 

...އެކަމަކު   
 

މަގުމަތިން ދިޔަ މީހަކު ހަމަ މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައި އޮތް މީހާއަށް ވެފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަންވެގެން 
 އެއްވެފައި އޮތްމީހުން ދުރުކުރަމުން މިހެން ބުނިނަމަ؟

!"ން ދުރައްދޭކުރިމަތި"  
 

 މީހުން ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެތް؟ ކީއްވެ؟
 

ގައި ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލް އެކި މުޖުތަމައު ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ) 1978(ބްރައުން އާއި ލެވިންސަން 
 އިޙްތިރާމު އަދަބުވާހަކަދެއްކުމުގައި ބެލުމަށް ކުރި ދިރާސާތަކުން ފެނުނުގޮތުގައި ތަފާތު މުޖުތަމައުތަކުގައި 

އަދި އެ . އްގައި އޮވެއެވެވެސް މިކަން ކޮންމެވެސް ސިފައެއަދާކުރާގޮތް ތަފާތު ނަމަވެސް، ހުރިހާ މުޖުތަމައުއްގައި
. ހުރިހާ ގޮތްތަކަކީވެސް ވަރަށް އެއްގޮތް އަސްލަކުން އައިސްފައިވާ ކަންތައްކަމުގައި އެމީހުން ނިންމިއެވެ  

 
ނަމަވެސް އެކި . ދެއްކުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވިސްނައެވެވާހަކަކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްގައިވެސް 
މިގޮތުން ތަފާތު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ . ކަންތައްތައް ތަފާތުވެދާނެ◌ެއެވެނުކުރެވޭ /މުޖުތަމައުގައި ގަބޫލު ކުރެވޭ

:ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  
 

ނުބުނެ ދޫކުރެވޭ ވަގުތުވާހަކަދައްކާއިރު އެކަކުވެސް އަނގައިން *   
ރުމުގައި ނުވަތަ ނުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައްބޫލު ކުހުށައެޅުން ގަ*   
ތަޢުރީފު ބަލައިގަންނަ ގޮތް*   
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 ކޮންވަޒޭޝަނަލް އިމްޕްލިކެޗަރ
 

 އް ގައި އޭނާ ދެއްވި ލެކްޗަރތަކުގައި ޕޯލް ގްރައިސް ސްޕީޗް އެކްޓްގެ އިތުރުން އަދި ފާހަގަކުރެއްވި އަނ1967ެ
.އެވެ" ކޮންވަޒޭޝަނަލް އިމްޕްލިކެޗަރ'ކަމަކީ   

 
ހުރިހާ ވާހަކައެއް ސީދާ  އަކީ ވާހަކަދައްކާމީހާ" ކޮންވަޒޭޝަނަލް އިމްޕްލިކެޗަރ'ގްރައިސް މާނަކުރާގޮތުގައި 

.އޭނާ އެ ދިން މެސެޖު ރަނގަޅަށް ލިބިގަންނަ ގޮތެވެނުބުނިކަމުގައި ވިއަސް އަޑުއަހާ މީހާ   
 

: މިސާލު  
   
"ފިޔާ އެބައޮތްތަ؟ ރ10ު "  
 
 

"ފޯއްކޮޅެއް ނެތްތަ؟   "  
 

 މިތާގައި ވާހަކަދައްކާ މީހާ ދޭން ބޭނުންވާ މެސްޖަކީ ކޮބާ؟ އަޑުއަހާމީހާއަށް މިކަން އެނގޭނެތަ؟ ކީއްވެ؟
 
 

. އެވެވެ) އިމްޕްލައި ކުރާ މެސެޖެއް (މިބުނުމުގައި ބުނާ ލަފުޒުތަކުގެ އިތުރުން އޭގެން އަންގައިދޭ އިތުރު މެސެޖެއް
:އެއީ.  ކަމެއް އެނގޭތީއެވ3ެމި މެސެޖު އަޑުއަހާމީހާއަށް އެނގެނީ އޭނާއަށް   

 
ބުނި ޢިބާރާތުގެ ލަފުޒީ މާނަ. 1  
)ޝެއާޑް ބެކްގްރައުންޑު ނޮލެޖް(ދެމީހުން ދަންނަ އިތުރު ދުނިޔަވީ މަޢުލޫމާތު . 2  
ވާހަކަދައްކާމީހާ ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕަލްއަށް ތަބާވާނެކަން. 3  
 
 
 

 


